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De l'autarquia econòmica (1939) al Pla d'Estabilització Econòmica (1959)

L'1 d'abril de 1939, "vencido y desarmado el ejército rojo" començà una
època que semblava que no s'havia d'acabar mai, sobre tot pels demócrates.
Encara que al principi tothom pensava que seria cosa de quatre dies o de quatre
setmanes, com deia el poeta Vicent Andrés Estellés, el temps anà passant. En
1940, dos-cents cinquanta mil espanyols estaven en la carcel per motius polítics
(El 8% de la població activa del país) i uns altres tant en l'exili. L'estat feixista-
franquista per mantindre el seu poder, assassinà a qui s'havia oposat al seu
"Alzamiento", en concret, en Alaquàs, afusellà a set veïns i privà als ciutadans de
la llibertat d'associació (política, sindical i social) i de la llibertat d'expressió.

Aquesta època també es caracteritzarà pel protagonisme de l'Església
Catòlica. Són definidores les fotos de Franco anant a la processó "bajo palio" o
les d'algun cardenal saludant a la porta de la catedral "con el brazo en alto". O, a
nivell local, en Alaquàs, l'actuació de la Guàrdia Civil denunciant als llauradors
que treballaven en diumenge, que "era fiesta de guardar" o l'acarnissament per-
pretat a un conegut anarquista local, obligat a casar-se per l'església, perquè el
casament civil l'havien anul·lat i, conseqüentment, "estaba viviendo en pecado".
Sense comentàris, poseu les interjeccions i els qualificatius que considereu opor-
tuns.

Aquest període més dur arribà fins 1959 i el règim feixista sols passà un
moment de compromís a l'acabament de la segona guerra mundial (1945), quan
derrotats els nazis i els feixistes, els aliats es plantegen que fer amb el regimen
feixista de Franco que havia guanyat la guerra per l'ajuda de Hitler i Mussolini.
El govern de la República en l'exili espera la decisió i el maquis i els republicans,
que han lluitan junt les forces aliades, s'agrupen als Pirineus francesos esperant
l'ordre de tornar a Espanya. Finalment, les exigències de la guerra freda aconse-
llen als aliats canviar l'enderrocament del general Franco per un aïllament pre-
ventiu, no permetent la participació de l'estat feixiste espanyol en les ajudes del
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Plan Marshall, ni en la creació de la Unió Europea (Sols s'autoritzarà la seua inte-
gració en 1985, quan hi ha un règim democràtic).

En aquest període, la militància per la llibertat és assumida fonalmentalment
per antics afiliats als partits polítics de l'època de la República, a mesura que van
sortint de la càrcel i refent els contactes. És una època on el general Franco enca-
ra dicta condemnes de mort pel sol fet d'haver-se oposat a la seua rebelió o per
pertànyer a una associació política. Les famoses "Ley de responsabilidades polí-
ticas" i la "Ley de represión de la Masoneria y el Comunismo". Els esforços dels
demócrates es dediquen a mantindre mínimament l'estructura partidària i la seua
capacitat d'acció es molt limitada. A les muntanyes es manté el maquis, a la nos-
tra zona, l'organització Guerrillera de Aragón y Levante, però a principis de 1952
es decideix la seua auto-disolució i l'acabament de l'acció armada.

A mitjans dels anys 50 a l'Europa democràtica es viu un creixement econòmic
espectacular. En Espanya continua la misèria per a la majoria de la població, ja
que encara no s'han assolit els nivells de renda de 1936. En 1957 Franco apartà
als falangistes i donà entrada a l'Opus Dei en el govern. En l'aspecte econòmic
s'acabava el període d'autarquia i començava a aplicar-se una política d'estabilit-
zació econòmica.

Alaquàs, que en 1940 tenía 3.753 habitants, en 1959 en té 6.010. Encara és un
nucli rural, però en 20 anys ha doblat la població a base de millorar la taxa de
natalitat i baixar la taxa de mortalitat infantil i sobre tot per l'augment de l'emi-
gració. En l'aspecte polític i social continua el mateix nivell de repressió i conti-
nua negant-se la llibertat d'expressió i d'associació. El Partit Comunista d'Espanya
(PCE), a finals de la década dels cinquanta, proposa la política de Reconciliació
Nacional que es un cridament a oblidar-se de la guerra i de la divisió en dos ban-
dols i posant-se com a meta la construcció d'un estat democràtic. Com a mètode
de treball es practica l'entrisme als sindicats verticals i a totes les organitzacions
que tinguen un mínim grau de llibertat. Açò suposava que el PCE renunciava a
arribar al poder per les armes. Aquesta decisió li costarà varies escisions en la
seua organització.

Del Pla d'Estabilització, 1959, a la mort del dictador, 1975

En el Quadre 1 s'observa que durant el període que anem a analitzar la pobla-
ció d'Alaquàs passarà de 6.010 habitants en 1959 a 21.452 habitants en 1975, un
augment del 350% en 16 anys. Molts dels tallers artesanals passaren a ser fàbri-
ques, sobretot de la fusta, que atenien la demanda de l'exportació i de l'equipa-
ment, tant de les noves vivendes locals i de la comarca com dels apartaments pel
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turisme. La construcció també demandà gran quantitat de mà d'obra i junt a les
empreses del metall seran el motor de la industrialització. Alaquàs, degut a la
seua proximitat a la ciutat de València, que també està experimentant un creixe-
ment industrial important, farà el paper de ciutat dormitori, oferint vivendes més
barates que la capital i absorbint famílies de treballadors. Alaquàs passarà, en
este període, de ser un nucli rural a ser un nucli urbà. De ser un nucli agrari a ser
un nucli industrial. De passar del fum de les peroleries al fum i soroll de les
fàbriques.

La integració de la nova població és complicada degut al seu volum tan ele-
vat. El barri de l'Ave Maria, el de "los faroles", el de Socusa, aboquen nous veïns
sense parar. Diverses cultures; castellans, andalusos, extremenys i valencians,
començen a conviure. S'observen actuacions socials curioses, com és l'ús de la
llengua com un instrument de diferenciació de classe. Alguns nascuts al poble
que han fet alguna pesseta, per distingir-se dels seus veïns valencianoparlants
més pobres comencen a parlar castellà als seus fills, però a la fàbrica, on els tre-
balladors són emigrants i majoritàriament castellanoparlants, parlen en valència
i s'unflen de dir-los xurros perquè també volen deixar clares les diferències per
l'altre costat.

La gent jove, després d'una primera fase de confrontació, acostumats com
estàvem a fer harca amb els d'Aldaia, passàrem a una fase de relació, de festeig o
d'integració en les penyes d'amics.

Aquesta introducció ens serveix per situar-nos a la segona meitat dels anys 60
a Alaquàs i parlar de la gent que començà a lluitar, organitzada en partits polítics,
per la llibertat d'associació i d'expressió, en definitiva per l'establiment d'una
democràcia formal.

Uns militants representaius d'aquella primera època són José López i
Adriana Tórtola. José i Adriana vingueren a viure a Alaquàs cap els anys 1956-
57. Es posaren a viure en una caseta darrere de l'hort dels Suïssos. Eren nascuts
a Iniesta, havien fet la guerra al bàndol republicà i havien lluitat en l'organització
guerrillera Levante-Aragón amb el "Manco de la Pesquera" i "Jalisco de Campo
Arcís". Venien de passar set anys a la presó. No els deixaren tornar al seu poble i
se´n vingueren a Alaquàs.

La Guàrdia Civil el feia anar al quarter de tant en tant perquè s'adonaren que
estaven vigilats. Qualsevol incident polític que passara l'anaven a buscar i el
feien responsable. M´han contat que el comandant li tenia una especial predi-
lecció perquè tenia la cara desfigurada per una bala del maquis que li havia tra-
vessat la galta.



-71-

José i Adriana, als anys setanta, anaren a viure al carrer de Velàzquez,
d'Aldaia, i després al barri de "los faroles". Ell morí poc després de Franco.
Tenien quatre fills, Julián, José, Antonio i Silvio que participaren activament en
la política a mesura que tingueren l'edat adequada. Ella fou l'ànima de l'organit-
zació del Partit Comunista quan s'anaren obrint espais de llibertat. La faena bàsi-
ca que realitzaren fou la de ser un punt de referència per a la gent que tenia
inquietuds polítiques i la de passar contactes i facilitar l'organització. Tenien en
sa casa una "vietnamita" que reproduïa el "Mundo Obrero", la revista del PCE.
Una nit la Guàrdia Civil es presentà en la caseta de l'horta quan s'estava repro-
duint el "Mundo Obrero". Pepe, el fill, feu quatre tirs a l'aire perquè els civils es
pararen a demanar reforços i, així, donar temps a que fugiren els de la vietnami-
ta. Pepe creuà la frontera i se n´anà a viure a França.

La primera cèl·lula del Partit Comunista a Alaquàs

Àngel Ramón García Aparicio, "Angelón", és fill de Ramón García i de
María Aparicio. La tia María, oriunda d'Orihuela del Tremedal, encara viu al barri
de "los faroles". Àngel nasqué a València, al barri de la Xerea a l'any 50 i al 57
vingué amb els seus pares a viure a Alaquàs al barri de "los faroles". Son pare tre-
ballava en una fàbrica de xapes en Tres Forques i era un home preocupat pel que
passava al món i que llegia el diari que, segons contava, compraven entre tots a la
fàbrica. Al fill, a Àngel, el tragué de l'escola nacional perquè estava fart que for-
maren tots els matins i cantaren el "Cara al sol". El portà a l'escola parroquial que
s'acabava de crear al carrer Major. Àngel encara guarda un diploma que li entregà
la Penya Perol per un concurs que feren per premiar al millor escolar de l'any. El
premi era el diploma i 500 pessetes. Als 14 anys deixà l'escola i entrà a treballar
a una imprempta de València que es deia Añón. Allí conegué a Rafael Castellote
Doménech, històric del PCE que havia estat a la carcel amb el tio José Lopez i
li´l va presentar. També recorda Àngel que son pare anava, i el duia a ell, a la
perruqueria Plasencia, d'Aldaia, que era un lloc de trobada de la gent d'esquerres
d'Aldaia i Alaquàs. 
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Àngel s'afilià a les Joventuts
Comunistes en 1966, quan tenía 16
anys. Ens comenta que en aquella
època començava a haver grups de
gent preocupada per la política sobre
tot provenint dels àmbits cristians.
Una part minoritària de l'Església, el
que deien "curas obreros", s'estava
desmarcant del règim feixista.
S'estava encetant el Concili Vaticà II
i prenien auge els moviments espe-
cialitzats d'Acció Catòlica: HOAC,
JOC, JARC, etc. Àngel fou detingut
per primera vegada en 1967 quan,
per celebrar l'aniversari de la
Revolució Rusa, el PCE havia con-
vocat una manifestació a la porta de
la CNS a València.

En 1969 tingué una detenció pre-
ventiva motivada per la declaració de
l'Estat d'Excepció, la qual cosa supo-
sava que et podien detindre sense
cap manament judicial i retindre tot
el temps que volgueren. Estigué detingut 10 dies aplicant-li la Llei de Bandidaje
y Terrorismo (Us agrada el nom de la Llei?). En aquells moments, és una cosa
significativa que la gent del Règim posava a tots en el mateix sac i, feres el que
feres, et deien que ets d'ETA.

En 1970 el tornen a detindre junt a Antoni Palomares, Ramir Reig i d'altres a
l'eixida d'una reunió de la Coordinadora de CCOO del metall que s'havia celebrat
a les Escoles Professionals de Sant Josep. Una explicació detallada del sumari,
dels pamflets que s'editaren per denunciar la situació i d'alguna informació de la
premsa de l'època la trobareu en fotografies.

En 1972 fou detingut en el carrer d'En Sanz, a València, quan en companyia
de Vicent Soriano participaven en una manifestació en contra de la guerra del
Vietnam (No hi havia llibertat i ja exercíem la solidaritat internacional. En aque-
lla època acusaven al PCE de cremar als seus militants en accions estrictament
polítiques. Començava a distingir-se entre el moviment polític i el moviment sin-
dical). Estigué detingut 15 dies i li posaren una denúncia de 15.000 pessetes. La
policia en l'interrogatori li tragué fotos on apareixia ell i Vicent amb d'altra gent,
perquè veiera que estaven vigilats. Mitjançant l'advocat li envià avís a Vicent per-

La Penya Perol li donà aquest diploma de “aplica-
ción, conducta y aprovechamiento” i 500 pessetes,
en 1964, a Angel Ramón García Aparicio. Ell, en
agraïment, s’afilià al Partit Comunista.



què s'amagara perquè anaven a buscar-lo. Deduírem que hi havia algú d'Alaquàs
que passava informació a la Brigada Politico-Social (BPS). En aquells moments,
Àngel estava en el Comité Provincial del PCE i treballava en l'extensió de CCOO
per Sagunt i Alcoi. Vicent i Àngel recorden anar en tren el diumenge de matí a
Alzira i Sagunt per entrevistar-se i contactar amb gent d'allí.

En Alaquàs, Àngel ja havia organitzat una cel·lula del PCE on estava Vicent
Soriano, Arturo Tendeiro, Angel (De Puertollano, que vivia al barri de l'Ave
María), una xica que vivia a Torrent i que venia de França de l'emigració i Paco
Garcia. Com vegeu s'havia organitzat gent d'Alaquàs, d'Aldaia i de Torrent.

Vicent Soriano Besó nasqué en Alaquàs en 1949. Fill de Josep Mª Soriano
Portalés i de Pura Besó Peiró, gent de missa i de dretes. Des d'els sis anys als 17
anà al col·legi dels jesuïtes a València i des dels 12 anys estigué relacionat junt
als seus amics (Jesús Montalt, Josep Mª Planells,..) a l'Acció Catòlica d'Alaquàs,
al principi en el moviment d'aspirants i després a la Joventut Agrícola Rural
Catòlica (JARC). Acabat el preuniversitari es matriculà a l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyers Agrònoms de València i entrà en contacte en l'ambient estu-
diantil de l'època. En concret entrà en contacte amb el FRAP, que era, o intenta-
va ser, una organització de masses tutelada pel Partit Comunista (marxista-leni-
nista). El PC (m-l) era una escissió del PCE que no estava d'acord amb la políti-
ca de reconciliació nacional que preconitzava el PCE i que no descartaven la llui-
ta armada com posteriorment demostraren en les seues actuacions. "Allí fou on
per primera vegada vaig sentir parlar del renegado Carrillo, que deien els del PC
(m-l), i que jo no sabia ni qui era. Vaig estar en els Comités anti-imperialistes i
l'activitat consistia en fer pintades per tota València de Fora ianquis d'Espanya. Al
mateix temps vaig llegir tota una sèrie de llibres de Lenin i vaig passar un exa-
men on, després d'aprovar, em proposaren formar part de les Joventuts
Comunistes (m-l). Ho vaig deixar còrrer quan em parlaren de la lluita armada.
Abans havia estat en un altre grup de formació (En aquells temps existia una
Universitat paral·lela on podies fer cursets sobre el pensament de Castro, de Mao,
el maig francés o la invasió de Txecoslovaquia) on ens plantejàrem la possibili-
tat, que acabàrem descartant després d'un estudi i discusió acalorada, de
començar la guerra de guerrilla al País Valencià. Aquest grup era més nacionalis-
ta-marxista-maoista. Jo tenia una formació cristiana, influenciada per la JARC
(Vaig estar organitzat a la JARC i vaig ser responsable comarcal) i la manca de
llibertat que tenia més explícita era el que deiem de l'opressió nacional. Això que
veies que els valencians no pintàvem res i que la nostra llengua era discriminada
pel Règim i, sobre tot, pels mateixos valencians. Encara recorde les primeres con-
ferències públiques que feiem en Alaquàs i quan intervenies en valencià el mateix
retor et deia que parlares en castellà perquè estàvem en Espanya i podia haver-hi
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algú que no t´entenguera. Ell que feia la missa en llatí! També, en aquells temps,
i junt a Pep Ferrer l'Herbeser, seguíem els recitals de Raimon i dels cantants de la
Nova Cançò. Era una manera de descobrir el País i conéixer-nos i concentrar-nos
els qui anàvem cercant nous espais de llibertat. En aquella època vaig anar a la
primera concentració del Puig del darrer diumenge d'octubre que la policia va
prohibir i dissoldre per la força. Eixe mateix diumenge ens vam concentrar a les
set de la vesprada a la porta de l'Ajuntament de València i ferem una manifesta-
ció espontània més de mil persones que es va dissoldre a l'arribada a la Plaça de
bous, quan aparegué la policia.

Un altre punt de contacte foren els meus amics Jesús Montalt i Quico Moret
que començaven a reunir-se, com veurem més endavant, com una comunitat de
base cristiana tutelada pels jesuïtes i a la qual em vaig afegir.

En 1968 entrí en contacte en Alaquàs amb Àngel García. Per fi coneixia a un
dels carrillistes que els del FRAP en deien que eren uns traidors! Vaig constatar
que, per a mi, tenien més trellat les propostes de Carrillo. Aleshores vaig tallar
amb el PC (m-l) i em vaig afiliar al PCE, l'any 1969, quan Àngel em dugué una
resolució del PCE on condemnaven l'invasió soviètica de Txecoslovaquia i s'a-
rribà a un acord amb CCOO pel qual els valencianistes recolzaríem les reivindi-
cacions del moviment obrer i ells es comprometien a reivindicar les llibertats
nacionals valencianes. Així durant uns anys vaig compatibilitzar la militància al
PCE, a la JARC i al grup de base cristià dels jesuïtes".

A finals dels anys seixanta, al País Valencià i a Alaquàs, s'estaven produint
molts canvis com comentavem al principi. Els treballadors, organitzats en les
fàbriques, començen a plantejar reivindicacions salarials i de millora de la segu-
retats en el treball (Quants amics i coneguts tenim que els falta un dit, una má o
que perderen la vida en accidents laborals? Fem un llistat?) L'estratègia que s'a-
plicava des de CCOO era la d'entrar al sindicat vertical per posar-se al front de
les reivindicacions dels treballadors i apartar al enxufats i als jerarques verticals.
Es parlava de problemes concrets i no de problemes polítics generals. Els treba-
lladors foren receptius als nous plantejaments. Només faltaven espais de lliber-
tat, llocs on poder reunir-se i tractar obertament els problemes. És il·lustrativa
l'anècdota que conta Àngel García. En aquell moment ell treballava en Bronces
Montoro i es convocà una reunió per elegir els "enlaces sindicales". L'amo, que
no empresari, era un element molt recalcitrant del règim i cridà a la Guàrdia
Civil perquè estigueren en la reunió. La primera cosa que va dir l'amo és que
Àngel no podia ser delegat perquè era comuniste. Aleshores, els treballadors
decidiren que fora Manolo. Però l'amo diu que no, perquè Manolo havia sigut
carabinero en temps de la República. La reunió, presidida pel caporal i els dos



números amb el mosquetó al muscle, queda parada i el caporal cabrejat inter-
vingué per dir que "haber sido algo en tiempo de la República ya no es delito"
L'amo se l'hagué d'envainar. És significatiu que en aquella època abundaven més
els amos que els empresaris.

S'estava guanyant l'espai de llibertat de les fàbriques però encara era molt
complicat el disposar de locals on poder reunir-se o poder tenir aparells per
reproduir informació. Les reunions laborals es podien fer a la fàbrica a l'hora
d'esmorçar però era més complicat fer les reunions que coordinaven les diferents
fàbriques o l'aparell organitzatiu del sindicat. En Alaquàs, entre 1968 i 1971, es
van celebrar moltes reunions clandestines tant de la direcció del PCE com de
CCOO. En concret en la casa deshabitada dels meus pares del cantó del carrer
Benlliure i el carreró del Centre, on actualment està Modas Isabel, i en els pisos
deshabitats de la finca nova on vivia. El porter de la finca estava marejat per la
quantitat de gent que entrava i per les visites que després li feia la BPS dema-
nant-li informació. Recorde que en la planta baixa on està Drogas Ortiz, abans
que mon pare la venguera, es feu un sopar de cap d'any, organitzat pel PCE, per
celebrar l'alliberament d'Antoni Palomares. També recorde les dificultats que hi
havia per fer pamflets convocant mobilitzacions. En concret recorde que els
pamflets que férem per convocar la vaga contra el canvi de la parada de l'auto-
bús els vam reproduir amb la multicopista que el rector de Massanassa, D. Josep
Alba (Quina diferència amb D. Antonio Bueno i Jesús Murgui) tenia a la parrò-
quia. Per proveir-se de màquines reproductores més sofisticades que les vietna-
mites es recurria a furtar multicopistes (Ja que no es podien comprar perquè es
quedaven les dades dels compradors). Les Gestetner eren molt apreciades. Es
podien furtar de l'establiment comercial (Pel sistema de pegar-li una cudolà de
nit a l'aparador) o d'algun centre oficial, com, per exemple, de la Universitat.
També per proveir de folis a l'aparell central de propaganda del partit a València,
que si feies una compra molt gran estava controlada, jo, periòdicament, cada 15
dies, agafava, pagant, dos paquets de folis de la papereria de mon pare. Hi havia
més gent encarregada de fer el mateix i tots li ho passaven a Àngel. Mai fou
detectat aquest centre reproductor.

Una comunitat cristiana de base a Alaquàs.

Al 1967 els jesuïtes, des de les escoles professionals, impulsaren grups de
pastoral amb els alumnes, primer a l'escola i després començaren a reunir-se en
els pobles amb els amics dels alumnes. En Alaquàs Jesús Montalt, Paco Pons i
Josep Sanz que eren alumnes creen un grup amb els seus amics: Adrià
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Hernandez, Mariano
Guzman, Blai Alòs, Rafa
Palop, Quico Moret, Paco
Aguilar. Posteriorment s'in-
corporà Vicent Soriano. És
un grup de formació cristiana
i social. Es tracten temes de
teologia, d'anàlisi de la reali-
tat on vivim, història del
moviment obrer etc. Tenen
una obsessió; volen ser
pobres i viure amb els
pobres, seguint l'exemple de
Jesucrist. No tenen cap pro-
blema per a reunir-se oberta-
ment perquè, formalment i en
la pràctica, són grups de for-
mació cristiana però el pro-
blema els vindrà quan inten-
ten dur a la pràctica el mis-
satge de Jesucrist.

Es reunixen totes les setmanes, el dissabte, a sopar, en cases particulars, en ca
Quico, en ca Blai o als locals de la parròquia, al carrer Major on estava l'escola
parroquial. Se sopa, es parla del tema que s'ha escollit la setmana anterior i des-
prés es celebra l'Eucaristia. El rector del poble, D. Antonio, no acabava de tindre
molt clar  això que es fera missa fora de l'església i demanà explicacions als jesuï-
tes que el tranquilitzaren. Tenien organitzat un club juvenil, el Club Juvenil
Amistad, que presidia Jesús Montalt, als locals de la parròquia i allí es feien con-
ferències, setmanes de la joventut, recitals de cantautors, etc. En el grup juvenil
també participaren xiques com Elvira Campos, Presen i Pili Sena, Isabel Sancho,
Lola Aguilar, Rosario Mora, Maruja Planells, Maruja Serrano, Paqui Martí, Maria
Ferrer, Pili Navarro, Pili Serrano, etc. Allí també s'escomençà a plantejar la neces-
sitat que les festes evolucionaren i isqueren del formalisme dels variatets, cordà,
processó i cavalcada.

A l'any 68 els jesuïtes Juan Costa, Manolo Campos (actualment cap de recur-
sos humans a Lladró), Alberto Guerrero i Ramir Reig són els animadors del grup.
Els jesuïtes desenvolupen una metodologia de tractament de temes que interessen
als joves. Igual es parla de teologia, que del moviment obrer, que de les relacions
entre els xics i les xiques. Es busca la formació i el compromís en el canvi de la
situació política, laboral i social que no ens agraden. No s'orienta a la gent cap a

No són maletilles a punt de moure de casa. Són Adrià
Hernández i Rafa Palop, dos rojos perillosos, fent una pae-
lla als Felipets en la caseta de Mariano Guzmán.



ninguna opció política con-
creta però no es defugís el
compromís per canviar la
societat ni els contactes per
coneixer tot el que es mou
cercant nous espais de lliber-
tat. L'Esglesia dona la cober-
tura de locals. Cadascú a
nivell personal va buscant les
seues vies d'acció al treball i
al poble. Aquest grup parti-
cipà activament en la moguda
social que hi hagué en contra
de l'obligació que l'autobús
del poble anara a l'estació
d'autobusos, repartint pam-
flets i participant en la mani-
festació que es feu a
València. Manifestació per
cert no autoritzada i dura-
ment reprimida per la policia. Al final s'assoliria l'objectiu que l'autobús parara en
el lloc on ho feia normalment.

També exercia una fascinació especial les Comunitats Cristianes del Barri del
Cristo, a les quals Adrià Hernandez estava vinculat per la seua amistad amb el
pintor Salomón, i eren frecuents les reunions amb els grups cristians d'allí, espe-
cialment amb el d'Antonio Andrés, i l'assistència a la missa que feien els diu-
menges i on havien introduït la novetat de que després del sermó del rector es
donava la paraula als fidels perquè expressaren les seues opinions i com es natu-
ral la gent aprofitava per parlar de l'actualitat social. Fou molt gratificant la rela-
ció amb la Comunitat Cristiana del Barri que encapçalava Antonio Andrés.

Dos incidents marcaren la vida d'aquest grup: Un fou el tràgic accident que li
costà la vida a Botet i Mena, dos companys de Quart i València, respectivament,
que junt amb Mariano Guzmán, que quedà hospitalitzat, anaven a un seminari de
formació teològica que es realitzava el cap de setmana al Vedat de Torrent. L'altre
incident passà l'estiu de l'any 1970 quan Jesús Montalt, Blai Alòs, Rafa Palop,
Justo Cuéllar, Pepe Sanz i Alberto Guerrero decidiren anar el mes de juliol a
Granada amb la idea de treballar i conéixer la situació social d'Andalusia i les
Comunitats Cristianes d'allí.

Mentre treballaven a Granada es va declarar una vaga al sector de la cons-
trucció i quan els treballadors es van manifestar, la policia disparà i matà tres
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Allí tenim a Quico Moret, Adrià Hernández, Jesús Montalt,
Rafa Palop i Mariano Guzmán i Manolo Campos (ex jesuï-
ta), passant un diumenge als Felipets.
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obrers. Podeu veure reproduïts alguns retalls de la premsa d'aquella època. La
gent d'Alaquàs participà a la manifestació i, quan ja s'havia acabat, la policia va
detindre a Blai i a Rafa. A l'endemà els periòdics anunciaven que la vaga l'havien
montat esvalotadors que havien vingut de fora i que estaven detinguts. Justament,
es tractava de dos veïns d'Alaquàs els pares dels quals, el tio José Mª Palop i el
tio Paco Alòs havien sigut Alcaldes després de guerra.

Referent als fets anteriors ens conta Rafa Palop que el dia de la Mare de Déu
del Carme de 1970 agafaren el borreguero i després de passar tota la nit, i part del
dia, arribaren a Granada. Cadascú anà a conviure amb una comunitat cristiana.
Rafa diu que anà a un barri de barraques de gitanos que es deia La Chana amb el
jesuïta Alberto Closas. Allí conegué el cante hondo. Diu que tota l'aigua potable
i de bany que hi havia era una font pública d'una replaça. Ell anava al camp a
collir creïlles i els altres anaren a la construcció, a la Sierra Nevada, a fer les rases
que baixaven l'aigüa potable. Al cap de cinc o sis dies d'estar allí es convocà una
vaga general a la construcció i una manifestació en Granada. Acudiren a la mani-
festació i en un carrer aparegué  la policia que després de tocar la corneta donà
l'ordre de disoldre's. La policia  duia pistoles i com la gent no va fer cas comença-
ren a disparar. La policia sempre deia que disparava a l'aire però com sembla que
els treballadors volaven mataren a tres. Rafa encara recorda com xiulaven les
bales. Alguna cudolà si que s'endugueren els policies. Rafa va perdre una espar-
denya i quan ja havia acabat la manifestació i anaven ell i Blai buscant als altres,
i l'espardenya, la policia els parà i els detingué junt a 150 persones més.

Van passar tres dies tancats i amuntonats en un celobert on no podien ni mene-
jar-se i en els tres dies no menjaren res més que un entrepà de mortadel·la i sense
aigua. Al cap de tres dies començaren els interrogatoris. Tota l'obsessió de la poli-
cia era, ens continua contant Rafa, que confessara que estava afiliat al PCE i no
feien més que preguntar-li que era això del club juvenil i que feien als Felipets.
(Com podeu comprovar en una de les fotos, menjar-se una paella). Insultant-lo
constantment, li posaren la pistola al cap dient-li que l'anaven a matar i Rafa diu:
"i jo, allí, quatre dies sense menjar i amb una espardenya només". Al final volien



que signara la declaració sense llegir-la. Ell es negà si no la llegia primer. Els feu
llevar que era afiliat del PCE i finalment signà.

Ens conta Jesús Montalt que la policía mamprengué a buscar a la resta del
grup, a d'ell, a Justo, a Pep i a Alberto. Ells estaven en una pensió i d'allí se n´ana-
ren al seminari de Guadix on estigueren amagats. Passaren dos o tres nits i quan
veren que no soltaven als seus companys, acabaren tornant a Alaquàs.

Tornant a Rafa i a Blai, després de la declaració els dugueren a una comissa-
ria del Zaidin. Rafa recorda que li digueren que si volia menjar que li deixaven
cridar al bar per demanar alguna cosa. Ell li digué al del bar que no tenia diners
i que si li podia donar de menjar. L'home li portà unes gambes, un tros de pa i una
coca-cola. Als tres dies el portaren a la càrcel de Granada on poc a poc anaven
eixint tots menys ells que, segons la premsa, eren els qui havien muntat tota la
vaga i la manifestació.

Buscaren un advocat, Cayetano Hernández Fernández. Els jesuïtes parlaren
amb el Bisbe, que anà a visitar-los. Rafa recorda que son pare li envià una carta
on li donava tot el suport de la família i li consta que també menejà tots els fils
que pogué. Finalment, a festes, tornaren a casa on el visità inmediatament la BPS,
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Ací té la resposta el policía de Granada que li preguntava a Rafa què feien als Felipets: Menjar-se una
paella. Estan Blai Alós, Mariano Guzmán, Quico Moret, Jesús Palop, Paco Pons, Alberto Guerrero,
Pepe Sanz, Jesús Montalt i Rafa Palop. Qui està al fons, buscant vaquetes, és Adrià Hernández.
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li llevaren el passaport i estigué durant un any anant cada quinze dies al jutjat.
Finalment no el jutjaren perquè era menor ja que només tenia 17 anys.

Li consta que l'Alcalde, Martín Llácer, i Ramón Cotino, aleshores concejal,
quan la policia demanà informes a l'Ajuntament de Rafa i de Blai, llevaren llen-
ya del foc. A Blai si que el jutjà el Tribunal d'Ordre Públic (TOP), perquè ja tenia
18 anys, i li caigué una condemna de tres mesos que no va complir perquè ja l'ha-
via feta a la càrcel.

És molt significativa l'obsessió que tenia la policia i la gent "de orden" del
poble de posar l'etiqueta de comunista a tots els que tingueren un mínim de pre-
ocupacions. Els més descrismats de la "gente de orden" no dubtaven de dir que
fulano o mengano era d'ETA i es quedaven més amples que llargs. Segons ells
mig poble era comunista quan en realitat els únics d'Alaquàs que estigueren afi-
liats en els anys 60 i principis dels 70 foren José, Adriana i el seu fill (José), Àngel
Garcia i Vicent Soriano. Hi hagué "gente de orden" que causà molt de mal posant
aquestes etiquetes. En concret jo sé que el meu germà Pepe, que mai ha estat afi-
liat al PC ni a cap partit, hi havia gent de "orden" del poble, que afirmaven que
era d'ETA, i que això i les informacions que passaren de l'Ajuntament serviren
perquè li putejaren la mili canviant-lo de destí. O la meua germana Pilar que esta-
va desconnectada totalment dels temes polítics i per ser germana de qui era, li
costà que, havent acabat la carrera de Filosofia i Lletres, les monges doctrineres
la contractaren per donar classes de llatí i al cap d'una setmana, sense donar-li cap
explicació (La Madre no la volgué rebre i les altres monges no la deixaren passar
de la porta com si tinguera la pesta), la van despatxar de la faena per pressions de
coneguts veïns "de orden", a les quals elles es plegaren. O les monges Oblates que
tragueren de classe, com una delinquent, a una xiqueta de huit anys perquè sa
mare s'havia separat del marit. La por i la ignorància són una de les bases de l'au-
toritarisme, em comenta una de les afectades.

Després d'aquests incidents tots els membres del grup passaren pel quarter de
la Guàrdia Civil i quedaren fitxats. Això volia dir problemes en la mili, proble-
mes en el passaport i explicacions quan et demanaven un certificat de "buena con-
ducta" i antecedents penals.

Una activitat que va sortir del grup fou la creació d'una llibreria que deiem
Popular. Es tractava de portar la cultura, els llibres, als treballadors i que servira
també com a fòrum de formació mitjançant les reunions periòdiques per comen-
tar llibres. Estigué situada al carrer de Sant Josep, enfront del carrer de Sant
Hipòlit, on començava el "cavalló". Després de llogar el local, que era l'antiga
fusteria de Joano Panera, s'hagué de condicionar-la, ja que el piso encara era de
terra. El tio Paco Parapapí ens feu, desinteressadament, de mestre d'obres i amb



el treball de tots es va arreglar. Allí es veneren llibres i es feien tertúlies per
comentar llibres, a més a més d'algun ball el diumenge per la vesprada. El poder
local li donà molta importància a la llibreria com a focus subversiu i erem inte-
rrogats periòdicament per la Guàrdia Civil i vigilats per la patrulla. Una col·lec-
ció de llibres que tingué molta acceptació en aquella època fou l'editorial ZYX.

Les relacions amb l'església local sempre havien sigut correctes, sobretot amb
D. Antonio, encara que com és normal es mantenien punts de vista diferents i ells
consideraven que això eren coses de xiquets i que algú ens estava enganyant. La
part de l'església més activa de la parròquia, que també estaven posats en
l'Ajuntament i era el nucli del poder local, estaven vinculats als Cursillos de
Cristiandad i mantenien una actitud paternalista (Era gent de 40 anys i nosaltres
xavals de 18 a 20 anys) Encara que algú d'ells, com vérem després informava pun-
tualment a la BPS (Brigada Político Social) el tracte era molt correcte, jo inclús
diria que fraternal, però amb un cert toc paternalista, com d'altra banda era prou
normal degut a la diferència d'edat. Hi ha una anècdota molt curiosa i es que quan
començà a funcionar l'institut de l'església de l'Assumpció, un dels primers direc-
tors que hi hagué, contractat directament pels carques locals, fou Vicent Arrue
que era un llicenciat que estava molt compromés i afiliat a un grup marxista clan-
destí molt radical. Nosaltres féiem veure que no el coneixíem i ens reuniem amb
ell a València.

Després dels incidents de Granada hi hagueren moltes pressions per part dels
pares. Ens venien a dir que algú ens estava enganyant i que no estàvem bé del cap.
El retor Jesús Murgui, que ja estava en la parròquia d l'Olivar, va reunir a Adrià,
a Jesús, a Rafa, a Pepe i a Vicent en el Musical i ens va dir que "fent ús de la seua
jerarquia dins del territori de la parròquia de l'Olivar ens prohibia que exercírem
cap acció en nom de l'església". Era evident que el retor Murgui no volia ser pas-
tor d'aquell ramat. Ja algú li feu el comentari que arribaria a bisbe.

La Comunitat Cristiana anà baixant l'activitat, encara que a última hora van
rebre el suport del tio Micalet Montoro el Xocolatero que era un seguidor del pen-
sament del bisbe Herder Càmara. Cadascú anà orientant la seua acció cristiana i
política al lloc que cregué més convenient. Paco Pons deixà el grup, aconsellat per
Justo Llorca, i començà a treballar, pastoralment, en companyia del retor Murgui.
Mariano es posà a festejar. Jesús i Rafa s'implicaren més en el moviment veïnal.
Quico es vinculà en CCOO. Pepe Sanz treballà a la Ford i participà activament en
el moviment sindical.

Al final quedà demostrat que seguir el missatge de Jesucrist era, i és, revolu-
cionari i que l'església oficial, i sorprenentment, la part més jove (Murgui), no
tenia ganes d'aventures.
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Creixement de l'esquerra a Alaquàs.

Tornant a la primera cèl·lula del PCE a Alaquàs ens falta parlar de Paco
García. Paco García és aragones de naixement, i en l`època que estem parlant,
treballava en la fábrica de xapes de José Mompó Ortiz i vivia en una finca al cos-
tat d'Amadeo Pasqual. Paco García era una persona inquieta que no estava d'acord
amb la situació política que vivíem i que havia contactat amb el PCE mitjançant
Pepe Galán, de Xirivella, que venia de la HOAC. Les primeres reunions de la
cèl·lula del PCE d'Alaquàs començaren a fer-se en ca Paco. Ja teníem un lloc on
reunir-nos.

A les cèl·lules del PC es treballava a diversos nivells. Un estrictament polític
basat en la discusió dels documents que elaborava el partit, en la difusió del
Mundo Obrero i en el contacte amb gent que tenia preocupacions i que tenia
voluntat d'assumir un compromís per canviar la situació. També participàvem en
accions de repartiment de propaganda o d'assistència a manifestacions. Un altre
nivell era el treball sindical en l'empresa i la potenciació del moviment sindical
de Comissions Obreres. Finalment, també treballàvem en el que es deia el movi-
ment veïnal, que tractava d'organitzar els ciutadans per abordar la problemàtica
que teniem als pobles i als barris.

Paco tenia un Gordini, Àngel i jo teníem moto. Ja teníem cases per reunir-nos.
Començàrem una activitat prou frenètica. Repartiment de pamflets a la porta
d'Elcano per encarrec dels companys de CCOO. Repartiment de pamflets a la
Fontsanta, etc. Normalment anàvem a pobles diferents als nostres, fugint que
algun fatxa ens coneguera i ens puguera denunciar a la policia.

En aquesta època es nota un canvi qualitatiu. Es van guanyant espais de lli-
bertat, sobretot a les fàbriques. Passaves obertament el Mundo Obrero, la revista
del PCE, tot dient que te l'havies trobat al carrer o a la bústia de ta casa. Anaves
copsant les reaccions dels companys i ja sabies amb qui podies parlar de certes
coses i amb qui no. Sabies qui estava disposat a assumir més o menys compro-
misos. Sabies amb qui podies contar per tot el que foren reivindicacions en el tre-
ball, qui estava disposat a participar en una manifestació, qui volia llegir i ente-
rar-se de coses o acudir a una reunió més política. Miquel Tarazona i Boro
Alcàsser, d'Aldaia eren consumidors habituals de tot el material que els dugueres.

Jo, Vicent Soriano, vaig passar a formar part del comité comarcal de l'Horta
Sud del PCE i vaig compatibilitzar aquesta activitat amb la formació d'un comité
específic per tractar la problemàtica del camp valència i propiciar la creació de
CCOO al camp. Una de les tasques que férem fou la redacció d'una revista que es
deia "La veu del camp". Allí vaig conéixer a la meua dona, Inés Felipe, a finals



de l'any 1972. A principis de l'any 1973 me´n vaig anar a fer la mili i les indica-
cions del partit foren que deixara tots els contactes i que m´oblidara de la políti-
ca mentres fora militar. Així vaig disfrutar de  15 mesos de vacances de la políti-
ca, encara que els militars no s'oblidaren de mi, però això ja és un altra història.

En aquesta època, al poble, les coses havien canviat prou. A la cèl·lula s'havia
passat, d'un primer període de contactes individuals, a un apropament important
de persones al partit. Els de la familia Rincón, que venien de Puertollano, Rafa
Collado el de telègrafs, Simarro, Teodoro López, Maximino, Albert Taberner, es
van incorporant al PCE. A casa de Adriana, al carrer de Velàzquez d'Aldaia s'a-
rriben a fer reunions del PCE de més de vint persones.

Es portava paral·lelament l'organització del PCE i la de CCOO, encara que es
diferenciava clarament el que era l'àmbit del partit i el del sindicat. 

S'actuava conjuntament en Alaquàs i Aldaia i es montà l'Instituto Social
Obrero (ISO) en Aldaia. El tio Chulilla i Redondo han sigut dos persones desta-
cades d'aquesta època a la població veïna.

També hi havia una línia de col·laboració prou estreta amb gent jove que esta-
va en plantejaments libertàris, com Navarro i Pinilla.

Entrem en una època on comença a haver una forta eclosió de partits polítics.
Açò és fruit del maig francés del 68, de la revolució castrista, de la Unitat Popular
Xilena i de la propagació de les idees de Mao. Així junt al PCE apareixen les
seues escissions del PC (m-l), l'OPI, Bandera Roja, els comités anti-capitalistes i
posteriorment el PT i l'ORT. El nucli central de tota la lluita està en les fàbriques
i CCOO és el sindicat capdavanter. Hi ha una forta espenta en la participació, es
van guanyant espais de llibertat i es comença a actuar obertament.

Poc a poc el crit de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia anà calant en la gent
i a la mort del dictador, després d'haver assessinat encara a prou gent, uns afusse-
llats i d'altres a tirs en les manifestacions, s'arribà a una reforma pactada on s'as-
soliren els preceptes d'una democràcia formal. Allí jugà un paper important la
Junta Democràtica i posteriorment la Platajunta, on s'incorporaren, a més a més,
dels partits polítics democràtics, diferents moviments socials. Així com en altres
llocs (Al País Basc, a Catalunya, a Madrid o a València ciutat) l'empressariat es va
afegir a la reivindicació formal de la democràcia, en Alaquàs, que sapiem, els
empresaris foren molt "de orden" i la democràcia la sofriren més que la desitjaren.

L'organització del PSOE abans de 1975

Fins l'any 1977 no es va constituir formalment el PSOE a Alaquàs, segons
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ens conta Jesús García Pérez. José Verdú, Diego Blázquez Pozo, Alfredo Puig,
Francisco Tàrrega Peiró, Rafael Soler i Eduardo Dean, junt a Jesús foren els
promotors.

Jesús García Pérez va nàixer en Jumilla. En 1948, vivint a València i tenint
21 anys el van detindre, junt a d'altres 280 militants del PCE. Recorda que ell
estava enquadrat en el Sector 1, Radio 1 de l'organització. Feia d'enllaç a la zona
de Benaguasil i Llíria amb l'Agrupació Guerrillera de Levante. El seu nom de
guerra era "Isidoro" (Curiosa coincidència). Fou jutjat en un Consell de Guerra.
Fou condemnat a 15 anys, 6 mesos i un dia (Els sis mesos i un día de propina, per
insults, segons ells, al tribunal). Estigué quatre anys i nou mesos detingut fins que
va eixir en llibertat condicional i l'obligaren a viure a Jumilla. La seua família
vivia a València i allí només li quedava la seua iaia. Cada huit dies s'havia de pre-
sentar en comissaria. Allí conegué la seua dona i es casà. De l'època de la càrcel
recorda com els portaren, a més de 200 presos, des de la càrcel modelo (que no
cabien), al "cuartel de ingenieros", lligats i a peu. Això sí que era una processó!
D'allí va passar a Sant Miquel dels Reis.

Tornà a viure, ja casat, a València i d'allí se´n vingué a viure a Alaquàs.
Encara, en 1961, tenint 34 anys el cridaren de la caixa de reclutes perquè fera la
mili. Va passar dos anys en Palma de Mallorca, ell casat i en tres fills, sense uni-
forme i aïllat al quartel. Li feren una cerimònia especial de jura de bandera per a
ell a soles. Passat este calvari tornà a Alaquàs. Es posà a treballar i a partir de
1970 el deixaren en pau. Recorda que quan vingué Franco els tingueren tancats
tot el dia i que allí va conéixer als rojos d'Alaquàs Alfredo i Manolo, no recorda
el nom).

Hi hagué una etapa on procurà no tindre molt de contacte amb la gent orga-
nitzada perquè allí on s'acostava la policia el detectava de seguida. És una època
on la policia, quan li pareixia es plantava a les dos del matí en sa casa, feia alçar
a tots, a la dona i als tres xiquets, posaven la casa pates amunt, esgarraven tots els
matalafs buscant no se sap que i se n´anaven deixant la casa desfeta. De totes
maneres, sí que aplicà l'estratègia d'entrar al sindicat vertical i fou elegit jurat
d'empresa i tingué una participació activa en CCOO en el sector de la construc-
ció.

En 1975 contactà amb Rafael Marín, Jaume Castells i Ruiz Mendoza, i va
rebre l'encàrrec de constituir l'UGT i el PSOE en el poble.

Jesús fou Secretàri General de l'UGT de la Construcció en l'època d'Árias
Navarro i fou membre del Comité de la vaga de la construcció que durà quaran-
ta díes i que també li motiva un altra detenció.



El moviment veïnal i el cooperativisme

En 1969 es va constituir en Alaquàs la Cooperativa de Vivendes Populars i la
primera promoció de vivendes es feu al cantó del carrer de la Mare Josefa
Campos. Encara que la cooperativa no tingué cap plantejament partidista si que
hi hagué gent d'"orden" que li posà l'etiqueta de comunista i d'ETA (Sí, d'ETA,
encara que us semble estrany. Us podríem dir qui). Sí que és cert que fou una
escola de democràcia i que contribuí, junt a les altres huit promocions que es
feren, a que la gent prenguera hàbits de participació i mamprenguera a preocupar-
se pels seus interessos. Posteriorment, en l'any 1975, també fou en Alaquàs on es
va crear, per aquest mateix grup de gent i molts altres veïns del poble, el primer
economat, que així es deia, de CONSUM. Per no parlar de les cooperatives de tre-
ball associat (COPMOBLE) que es crearen en els anys següents.

A principis dels anys 70 també començà a desenvolupar-se el que es deia
Moviment Veïnal. Hi tingueren un paper important Carme Mateu, Jesús Montalt,
Empar Miralles, Paco García, Visitació Valero, Pura Soriano, Rafa Palop,
Esperança i Albert Taberner. Es tractava d'aprofitar tots els recursos legals que
donava el franquisme. La llei permetia el funcionament d'una "Asociación de
Padres de Familia" per poble. Els feixistes del poble l'havien creat ràpidament,
sense dir res a ningú per poder controlar-la, i ocuparen tots els càrrecs directius.
Els demócrates s'anaren apuntant fins que els franquistes quedaren en minoria i
deixaren d'acudir a les reunions.

Després canvià la Llei i es pogueren crear les Associacions de Veïns que
tenien més capacitat d'acció i un funcionament més democràtic. Es passà de reu-
nir-se en els locals parroquials a llogar un pis al carrer Major per posteriorment
passar a una planta baixa situada en un carrer paral·lel a Miquel Hernández. Va
participar molta gent que no estava afiliada a cap partit polític i que senzillament
eren demócrates que volien participar en la resolució dels problemes del barri i
del poble. S'havia conquerit un nou espai de llibertat.

S'ha d'assenyalar que tant el cooperativisme com el moviment veïnal foren
dos escoles importants de participació ciutadana i que feren, i fan, un gran paper
en la consolidació dels hàbits i la pràctica democràtica.

Cloenda

El motiu d'aquest escrit ve de quan es va celebrar al poble, fa uns mesos, una
conferència per commemorar el 25 aniversari de la detenció dels 10 d'Alaquàs en
1975. En la conferència vaig demanar la paraula per manifestar que, en aquella
època i abans, en Alaquàs també havia gent afiliada a partits polítics que s'havia
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preocupat pels interessos dels seus ciutadans i vaig contar tot un seguit d'anècdo-
tes. Com a consequència d'això els de Quaderns d'Investigació em proposaren que
fera un relat sobre la gent que havia estat afiliada a partits polítics en els anys 60
i abans de la mort del dictador. Ací queda un relat, parcial, però sincer. No es pre-
tén convéncer a ningú, sinó contar com algunes persones visquérem una època
determinada del nostre poble.

Després de molt dubtar, he acabat fent la narració en primera persona. La qual
cosa no vol dir que jo siga l'únic autor, encara que si que l'únic responsable. Són
autors també Àngel García, Adrià Hernàndez, Paco García, Alberto Guerrero,
Jesús Montalt, Rafa Palop i Jesús García. Segur que m´he deixat moltes coses,
unes conscientment, per no fer-ho massa pessat, d'altres, involuntariàment, per
desconéixer-les. Això té solució perquè segur que Quaderns d'Investigació
d'Alaquàs es continurà editant l'any que ve i una altra persona pot encarregar-se
de fer un altre article. Tranquils que hi ha més dies que llonganisses.

Tampoc tenim moltes fotos, ja que en la clandestinitat, i en aquella època, les
fotografies eren un instrument de treball de la policía per investigar i fer deten-
cions. Potser haurem d'anar als arxius policials per recuperar els arxius gràfics.

Respecte al títol, "Els partits polítics en Alaquàs a l'acabament de la dictadu-
ra de Franco", ens adonem que només hem parlat de partits d'esquerres. És que
no hi hagueren partits de dretes en temps de la dictadura? En Alaquàs, que nosal-
tres coneguem, no. Deduïm que la gent de dretes d'Alaquàs, els conservadors,
estigueren prou a gust amb la dictadura. Inclús participaren en el conreu de la idea
que no hi havia que posar-se en política, que això era cosa de desfaenats i malfa-
eners i que ja hi havia gent preparada que s'ocupava de governar-nos. Només
podem assenyalar que la gent que s'afilià a l'UCD no tenia res a veure amb els que
s'afiliaren a Alianza Popular (Després PP). Els d'UCD eren liberals i els d'Alianza
Popular eren els representants del franquisme més recalcitrant.

Finalment li volem dedicar aquest escrit a Adriana Tórtola i a José López, que
nasqueren pobres i moriren pobres però foren rics en fraternitat i en voluntat que
desaparegueren les desigualtats entre les persones.
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